1 Samuel 2 (diverse vertalingen)
1. Hanna begon te bidden:
Mijn hart springt op van blijdschap in de HEER,
hoog is mijn hoorn in de HEER;
mijn mond is wijd open tegen mijn vijanden,
want ik verheug mij in Uw verlossing.
2. Er is niemand zo heilig als de HEER,
er is geen andere God dan U
geen rots is er als onze God.
3. Gebruik toch geen grote woorden,
blaas niet zo hoog van de toren,
want de HEER is een alwetende God:
door Hem worden onze daden gewogen.
4. De boog van de sterken is gebroken,
maar zij die wankelen, krijgen kracht.
5. Weldoorvoede mensen verhuren zichzelf voor brood,
maar wie honger had, wordt verzadigd.
De onvruchtbare baart er wel zeven,
maar wie veel zonen had, verwelkt.
6. De HEER doodt en maakt levend,
Hij doet in het graf neerdalen, en Hij doet daaruit opkomen.
7. De HEER maakt arm en maakt rijk,
Hij vernedert diep en heft hoog op.
8. Hij trekt de arme omhoog uit het vuil,
en de hulpbehoevende helpt Hij overeind.
Hij laat hen wonen bij de rijken,
ze krijgen daar de mooiste plaats.
Want de aarde is van de HEER,
Hij heeft de wereld gemaakt.
9. Hij beschermt de mensen die Hem trouw zijn,
maar wie Hem verwerpen, zullen in duisternis verstommen.
Want mensen zijn niet sterk door eigen kracht.
10. Wie het opneemt tegen de HEER wordt gebroken, vanuit de hemel dondert Hij hun toe.
De HEER zal rechtspreken over heel de aarde,
Hij zal Zijn Koning kracht geven,
en de hoorn van Zijn Gezalfde [Messias] opheffen.
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THEMAPREEK: Een lied waarin God woont: de lofzang van Hanna
Robert Doornenbal
Er is een verhaal van een vrome Joodse rabbi, die in een van zijn gebeden zegt: “Heer van deze wereld –
als ik zou kunnen zingen, dan zou ik U niet ‘daarboven’ laten blijven. Ik zou U achtervolgen met mijn lied!
Ik zou U net zolang toezingen totdat U naar beneden zou komen, en onder ons zou komen wonen.”
Deze prachtige, verlangende woorden van de oude rabbi vormen een passende introductie op het lied
van Hanna! Haar lofzang is een van de beroemde liederen (of psalmen) uit het Oude Testament.

Duizend jaar later zou Maria in haar eigen loflied hierop voortborduren. In de Kerstdienst komen we daar
op terug. Zo meteen gaan we verkennen hoe God ‘woont’ in de lofzang van Hanna. Maar eerst wil ik iets
zeggen over Hanna zelf, en wat haar overkwam. Haar situatie herinnert mij aan wat ik jaren geleden meemaakte toen ik nog aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) verbonden was.
Ik was begeleider van een stagiair. Tijdens een beoordelingsgesprek legde ik deze student uit dat hij een
onvoldoende had voor een belangrijk onderdeel van zijn stage, en dat hij die opnieuw moest doen.
Dit zou maanden studieverlenging betekenen, en daarom zag ik er wat tegenop om hem dit te zeggen.
Maar ja, het was toch echt onvoldoende. Wat er toen gebeurde, staat mij nog steeds bij. Hij was diep teleurgesteld, gefrustreerd, en duidelijk ook heel kwaad. Op een gegeven moment kwam hij overeind van
zijn stoel, helemaal rood van emotie. Even dacht ik dat hij mij zou aanvliegen. Maar hij liep met grote passen de gespreksruimte uit, en smeet de deur keihard achter zich dicht. Béng! Beduusd bleef ik achter.
Later die week kwamen we weer in gesprek, en toen vertelde hij zijn verhaal. Over hoe hij jarenlang op de
middelbare school gepest en getreiterd was. Op een gegeven moment kwamen de tranen. Hij was een
grote en sterke kerel – een kop groter dan ikzelf. Maar met zo veel onverwerkte pijn, met zulke diepe
krassen in zijn ziel. De onvoldoende die ik hem had gegeven, had hij opgevat als wéér een afwijzing.
Voor hem was ik treiteraar nummer zoveel! Vandaar zijn enorme frustratie en woede. Met daaronder de
laag van verdriet. Ik had echt met hem te doen. Een pestverleden laat heel diepe sporen na.
Toen ik deze preek voorbereidde, moest ik terugdenken aan deze beschadigde student. Want Hanna was
op haar manier ook diep gekwetst. Zij was onvruchtbaar, staat er in 1 Samuel 1. Als je wel een kinderwens
hebt, maar je kunt geen kinderen krijgen, dan is dat heel pijnlijk. In de tijd van Hanna was dat ook zo, en
dan zo mogelijk nog erger. Niet alleen voelde zij het gemis. Daarnaast schaamde ze zich ook ontzettend.
Want als vrouw was je pas iemand als je voor nageslacht had gezorgd.
Hanna leefde met een open wond. Je zou haast zeggen: ze was een open
wond. En om de zoveel tijd werd er zout in die wond gewreven.
“Joh, heb je nou nóg geen kind? Wat is er mis met jou?” Zoiets zal
Peninna hebben gezegd. Peninna was de concurrent van Hanna.
Allebei waren ze getrouwd met dezelfde man – Elkana.
Het kan zijn dat Elkana een tweede vrouw had genomen juist omdat Hanna geen kinderen kreeg. Zoiets
gebeurde wel vaker in die tijd. Hoe het ook zij: Peninna kreeg wel kinderen, maar Hanna niet. En dat was
voor Peninna aanleiding om haar te pesten, te sarren. 1 Samuel 1 vers 7 (NBV) geeft het volgende beeld:
“Zo ging het jaar in jaar uit. Elke keer als ze naar het heiligdom van de HEER gingen, treiterde Peninna
Hanna zo erg dat ze begon te huilen en haar eten liet staan.” Hanna voelde zich zó gekwetst dat ze geen
hap door haar keel kreeg. En dat nog wel op weg naar het ‘heiligdom van de HEER’, de tabernakel.
Stel je voor dat je zoiets meemaakt als je naar de kerk gaat! Dat je elke keer opnieuw wordt vernederd
door een geloofsgenoot. Geen enkele vreugde of bemoediging, alleen maar pijn en ellende. Hoe houd je
dat vol? En wat doe je met je pijn? Ook als het lijkt alsof God er niks aan doet?
Ik kom weer even terug op de student waarmee ik begon. Een paar maanden later hadden we opnieuw
een gesprek. Hij vertelde dat zijn geloof schipbreuk had geleden. Hij vond zijn studie nog steeds interessant, maar hij wilde zichzelf geen christen meer noemen. Hij was nu een agnost. Dat is
iemand die zegt: “Ik weet niet of er wel of niet een God is. Daar kun je ook beter geen
stellige uitspraken over doen.” Hij was daar trouwens wel vrij stellig over, en kwam met
een stortvloed van argumenten. Terwijl hij zo aan het praten was, dacht ik bij mezelf:
“Speelt hier niet iets anders mee?” En ja, ineens werd zijn toon zachter. En toen kwam
eruit dat hij zich best wel vaak eenzaam voelde. En dat hij God al jarenlang vroeg om
een vriendin. Al zijn goede vrienden hadden inmiddels een vriendin, maar hij niet. “Ik heb er zo vaak voor
gebeden, maar ik ben daarmee gestopt, want Hij doet toch niks.” En weer voelde ik compassie met hem.
Ik heb toen ook aangeboden om door te praten over wie God is, en hoe Hij werkt. Wat mag je van Hem
verwachten? En wat – ik stel deze vragen nu ook aan onszelf – wat als God níet ingrijpt?
Wat als je in dit leven níet ontvangt waar je zó naar verlangt…?

Een partner. Een kind. Herstel van je gezondheid. Of herstel van een relatie. Dat familieleden tot geloof
komen. Eindelijk een baan die echt bij je past – vul maar in. Wat doet dit met je geloof, met je vertrouwen
op God? En wat als je moeite hebt met God vertrouwen, omdat mensen jouw vertrouwen hebben beschadigd? Of jou als persoon – dat ze jou als oud vuil behandelden?
Dit zijn ingrijpende vragen. Als je hier tegenaan loopt, en je hebt dit nog niet met anderen gedeeld, dan
wil ik je uitnodigen om dat wel te gaan doen. Je bent niet de enige die hiermee zit, en we zijn aan elkaar
gegeven om elkaar te helpen. Ook het ministrygebed of het gebedspastoraat kan hierbij helpend en helend zijn. Mijn oud-student heeft ook hulp gezocht en is sterker uit zijn geloofscrisis tevoorschijn gekomen.
Voorbeelden uit de Bijbel kunnen ons ook steun en richting
geven. En voor mij is Hanna zo’n krachtig voorbeeld.
Elk jaar gaat zij mee op reis naar de tabernakel om daar
God te eren en te aanbidden. Maar dit is vooral heel pijnlijk
voor haar. Toch geeft Hanna niet op. In tranen smeekt ze
God in een lang gebed om oog te hebben voor haar
ellende. En ze doet een gelofte: als U mij een zoon geeft,
dan geef ik hem aan U terug – in Uw dienst. Niet lang
daarna krijgt ze inderdaad een zoon, Samuel. En als ze afscheid neemt van Samuel, omdat hij als priester zal worden opgeleid, welt in haar
binnenste de lofzang naar boven.
Maar stel je voor dat dit anders was gelopen. Ik weet, dit is een onverwachte vraag, maar ik denk dat deze
vraag zinvol kan zijn om over na te denken. Stel je voor dat God de vurige wens van Hanna niet had vervuld. Wat waren dan haar opties? Zij zou haar leven verder kunnen leven in bitterheid. Zichzelf steeds als
slachtoffer blijven zien. Het is mogelijk dat Hanna haar vertrouwen op God had
opgegeven, zoals de vrouw van Job. “Vervloek God en sterf”, luidde haar wanhopige ‘advies’ aan haar man (2:9). In haar wanhoop en pijn had Hanna kunnen kiezen voor zo’n zwart scenario.
Ze had haar teleurstelling en verdriet kunnen afreageren op haar man Elkana.
Of ze had Peninna en haar kinderen het leven zuur kunnen maken.
Hoe gaan wij zelf om met onverhoorde gebeden, met teleurstellingen, en met
diepe pijn en verdriet? Een gesprek over Hanna kan zomaar raken aan ons eigen leven.
Het is ook goed denkbaar dat Hanna – als zij kinderloos was gebleven – haar blijvende gemis, hoe pijnlijk
ook, een plek had kunnen geven. En dat ze een weg had gevonden om zichzelf steeds opnieuw aan God
toe te wijden, en om een zinvol leven te leiden. Zelf denk ik bij Hanna vooral aan deze laatste optie.
Voor mij is Hanna een geloofsvoorbeeld (vgl. Hebreeën 11:2: “Om hun geloof werden de mensen van
vroeger geprezen”). Hoe kom ik daarbij? Ik baseer dit op haar gebed, op haar grote lofzang. De kern hiervan is hier op muziek gezet:
-------------- intermezzo: https://www.youtube.com/watch?v=2b43mO1fcWo
Deze psalm van Hanna begint en eindigt met hoorns. Hoog is mijn hoorn in de HEER, vers 1b.
En in vers 10b: Hij zal Zijn Koning kracht geven, en de hoorn van Zijn Gezalfde [Messias] opheffen.
Het altaar in de tabernakel had vier horens. Deze horens staan symbool voor
kracht, en gezag. Hanna had haar kracht gevonden in haar overgave aan
God. In haar gebed – en breder, in haar levenshouding van aanbidding.
Dit zal ook gelden voor de Messias, die tien eeuwen later zou worden geboren. Jezus de Messias zal als een Koning de zonde en de dood overwinnen,
dankzij zijn overgave aan de Vader.
Zie ook Lucas 1:69: “Hij [God] heeft een hoorn [!] van verlossing opgericht in het huis van David,
Zijn knecht.”

De kern van Hanna’s lied, de spil waar alles om draait, is het gezag en de macht
van God. Bijvoorbeeld in Zijn scheppingswerk. Vers 8b: Want de aarde is van de
HEER / Hij heeft de wereld gemaakt. Voor Hanna is God soeverein, Hij is de grote
Koning. Zelfs over dood en leven. Vers 6: De HEER doodt en maakt levend /
Hij doet in het graf neerdalen, en Hij doet daaruit opkomen.
Vraag jezelf ‘ns af: “De HEER doodt” – zouden wij haar dit vandaag zo nazeggen? Je merkt (als je hierbij
stilstaat): Hanna’s theologie – haar denken en spreken over God – is rechttoe-rechtaan. Dat zie je vaker bij
gelovigen uit de tijd van het Oude Testament. Daarbij gaat Hanna trouwens wel verder dan veel tijdgenoten. Ze spreekt namelijk ook over God die levend maakt,
en die mensen uit het graf doet opkomen. Dit geloof in de
opstandingskracht van God is heel opvallend!
Maar dit is nog niet alles. Hanna heeft ook oog voor sociale
verhoudingen, voor economie en politiek.
7. De HEER maakt arm en maakt rijk, Hij vernedert diep en heft hoog op. 8. Hij trekt de arme omhoog
uit het vuil, en de hulpbehoevende helpt Hij overeind.
Hier bezingt Hanna – en Maria zou dit later ook doen – hoe God (vaak door mensen
heen) verlossing brengt, en hoe Hij de wereld op z’n kop zet. Hoe Hij de verhouding
tussen armen en rijken, machtigen en zwakken omkeert. Denk bijvoorbeeld aan de
uittocht uit Egypte, de exodus.
En in haar lied geeft Hanna ook een waarschuwing. Vers 3: Gebruik toch geen grote woorden, blaas niet
zo hoog van de toren. Dit is een waarschuwing tegen de zonde van hoogmoed. Zo vaak menen we het
beter te weten dan God. En we denken het wel zonder Hem af te kunnen.
We hebben Hem niet nodig, we redden het op eigen kracht.
Dat is de boodschap van bijvoorbeeld Gene Simmons. Hij is de leadzanger van
. Dat is een Amerikaanse band waarin de duisternis
woont. In zijn onlangs uitgekomen boekje On Power schrijft Simmons dat het leven draait om het verzamelen van macht en geld. Simmons is opgevoed
met de Tora en de Talmoed, hij kent de symboliek van de hoorn. Vandaar de horens op zijn
schouders! Ze staan symbool voor zijn eigen macht en kracht.
– Nee, zegt Hanna in vers 9b: … mensen zijn niet sterk door eigen kracht. We redden het niet met onze
eigen wijsheid en onze eigen middelen. Ook al hebben we natuurlijk wel onze eigen verantwoordelijkheid
om problemen aan te pakken, tegelijk zijn we afhankelijk van God. Aan ons wordt gevraagd om onszelf
aan Hem toe te wijden. We zijn sterk in Gods kracht. Ook – of misschien wel juist – in onze zwakheid.
Je ziet dat Hanna veel zegt, in maar tien verzen! En dat geldt voor alle grote liederen
uit het Oude Testament. Ze zijn inhoudelijk breed en diep, en ze geven te denken. Een
paar jaar geleden verscheen een boekje dat hierover gaat. Vertaald in het Nederlands
luidt de titel: De muziekteksten van God. De herontdekking van aanbidding door middel van oudtestamentische liederen. De auteur heeft duizenden liedteksten bekeken
van christelijke liederen die in Amerika populair zijn. Over sommige is hij positief vanwege de rijke theologische inhoud. Bijvoorbeeld “In Christ alone”, in Nederland is dat
Opwekking 575, “Jezus alleen”. Maar helaas blijken andere hedendaagse Amerikaanse composities die
soms ook in Nederland worden gezongen, inhoudelijk mager. Ze gaan vooral over onszelf en over onze
gevoelens, soms op het sentimentele af. Tegelijk zijn ze arm aan theologische inhoud. Over wie God is en
wat Hij heeft gedaan, hoor je dan weinig. In termen van ons jaarthema: van sommige liederen van onze
tijd kun je niet zeggen dat God daarin ‘woont’. Omdat ze vooral gaan over onszelf en over onze emoties.
Natuurlijk is een stukje persoonlijk beleving wel belangrijk. Ook Hanna spreekt over mijn hart, mijn hoorn
(= symbool van kracht), mijn mond, mijn vijanden, ik verheug mij. Maar vanaf vers 2 slaat Hanna een andere toon aan. Ze verlegt het accent. Er is niemand zo heilig als de HEER, / er is geen andere God dan U /
geen rots is er als onze God. En ook in de acht verzen die hierop volgen, staat God centraal.

Wat maakt dat ik hierover begin? Ik wil stimuleren dat we ons bewust zijn van wat we eigenlijk zingen.
Waarom zou dit belangrijk zijn? Maakt het uit wat je precies zingt?
Laat ik een voorbeeld noemen. Misschien
heb je weleens gehoord van John Wesley, en
van zijn broer Charles Wesley? John Wesley
was een bekende evangelist in Engeland in
de 18e eeuw. En Charles Wesley was een
schrijver van meer dan zesduizend christelijke liederen (bijvoorbeeld: Hoor, de engelen
zingen d’eer).
Via de prediking van John Wesley kwamen veel mensen tot geloof.

Hierbij waren ook veel mensen uit de arbeidersklasse. Zelfstandig de Bijbel lezen vonden zij vaak lastig,
maar toch leerden ze veel over God. En dat gebeurde via de liederen van Charles Wesley. Zijn collectie
van hymns was enorm belangrijk voor de geloofsvorming van de jonge gelovigen. Via het zingen kregen
allerlei thema’s van het christelijk geloof een plek in het (onder-)bewustzijn van deze arbeiders. Veel van
deze hymnes waren inhoudelijk net zo breed en diep als het lied van Hanna. Daardoor werd de geestelijke
ruggengraat van de bekeerlingen in de loop der jaren steeds steviger.
Ook als het zwaar tegenzat. De ellende onder arbeiders
in het Engeland van die tijd was heel groot. Kinderen
werden vaak niet ouder dan tien jaar. Veel moeders
stierven in het kraambed. Mannen, vrouwen en kinderen moesten hard werken voor een hongerloon – als
ze werk hadden. Maar in dit alles bleven ze op God vertrouwen. Door het steeds opnieuw zingen van gerijpte
teksten was hun geloof in God gerijpt, en versterkt.
Hoopvol bleven zij het lied van Hanna zingen! De Heer
trekt de arme omhoog uit het vuil, en de hulpbehoevende helpt Hij overeind.
Ik geef dit mee als vragen: Welke liederen voeden mijn geloof?
Waar val ik op terug als ik het moeilijk heb?
(Denk ook aan de eerdere vragen, over het ‘niet ontvangen’…)
Het verhaal van Hanna begint met tranen. En het eindigt met haar lied.
Wat betekent dit voor mij?
Met Kerst gaan we luisteren naar Maria’s loflied, haar Magnificat (‘Mijn ziel maakt groot de Heer’).
Nu laten we Hanna nog één keer aan het woord – Hanna die God ‘naar beneden’ zingt:
Er is niemand zo heilig als de HEER, er is geen andere God dan U/geen rots is er als onze God.
Amen

